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ADSUMUS

Agência Fluvial de Cáceres festeja 101
anos com relevantes serviços prestados
Foto: JCC

Criada pelo Decreto nº 13.495, de 12 de março de 1919, a Agência
Fluvial de Cáceres completa nesta quinta-feira, 101 anos de trabalhos
prestados nos 35 municípios que compreende sua jurisdição,
desempenhando o papel de zelar pela segurança da navegação nos rios e
lagos na fronteira oeste de Mato Grosso. Atualmente conta com 21
militares sob o comando do Capitão Tenente Estanislau Geraldo de
Carvalho. Página 03

OPERAÇÃO HÓRUS/VIGIA

Forças de Segurança prende suspeito que
transportava 66 kg de drogas em caminhão
Foto: Gefron

Droga estava em dois sacos dentro do caminhão

Motorista é preso em flagrante por tráfico de drogas na MT 388. O
fato aconteceu por volta das 17h, de segunda-feira,9, quando Policiais do
Grupo Especial de Segurança na Fronteira - Gefron interceptaram o
caminhão Mercedez Benz/608D que trafegava em uma estrada no
município de Vila Bela da Santíssima Trindade. Página 05

101 anos de história e trabalhos em Cáceres

ESPAÇO COMPARTILHADO

Novo prédio do Ministério Público é inaugurado
em Cáceres, espaço abrigará também o Gaeco

POLÍTICA DE PREVENÇÃO

Com o tema Qualidade de Vida,
Grupo Juba realiza SIPAT 2020

Foto: Assessoria

Cerimônia marca a inauguração
do novo prédio do Ministério Público em
Cáceres. “Este prédio é para receber os
cidadãos, dar acesso à justiça à população
cacerense. O Ministério Público atuante é
aquele que está sempre de portas
abertas”. Com essas palavras o
procurador-geral de Justiça, José Antônio
Borges Pereira inaugurou o anexo da sede
das Promotorias do município de
Cáceres.

Foto: Assessoria

Palestras e atividades motivacionais, orientaram o colaborador
sobre a prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais

Descerramento da placa inaugural

Com objetivos bem específicos voltados a prevenção constante dos seus
colaboradores, o Grupo Juba realizou em todas as suas lojas, a tradicional Semana
Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, SIPAT 2020. Com uma ampla
programação de atividades motivacionais e orientações sobre saúde e segurança
no trabalho, a SIPAT teve como tema escolhido para este ano, Qualidade de vida!
Eu cuido, e me deixo cuidar. Página 03

Página 04

02

Cáceres-MT, quarta-feira 11 de março de 2020

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Artigo

Farsa Taxativa

Não por acaso, certa vez o
assessor de De Gaulle, (que se
apropriou da frase), disse que o Brasil
não era um país sério. O síndico da
MPB eterno saudoso Tim Maia,
sacramentou que o patropi é o único
lugar do planeta, onde corno tem
ciúmes, prostituta sente orgasmos e
pobre adora rico.
Não pó acaso, o jornalista e
músico Lorde Dannyelvis
imortalizou no carnaval o jargão
Casa de Mãe Joana, onde só vai prá
cadeia, preto, pobre e puta.
Nesse paraíso de crise
financeira e moral, tem milagreiros
de utopias que inaugura uma loja de
departamentos por mês, guru que
assessora político e com uma inflação
de 4% anual, taxa selic de 7,5% ao
ano, custo de vida incluindo
combustíveis reajustado cerca de 5%
ao mês, empresário agiota empresta
no consignado, além da imaginação,
ou seja 22% ao mês.
E durma-se com um barulho
destes, a receita federal dorme e
ronca...enquanto os impostos
chegam a 1/3 do ganho e gasto pelo
trabalhador, muitos deles, roncando
também, mas de fome.
Dizem que a tal Selic é um
sistema de taxa básica de juros de
economia do país, mas sua falsa
redução, comprova o uso nefasto do
jogo sujo economês; Provado está,
que ela só serve mesmo para –

CALENDÁRIO
Hoje é 11 de Março de 2020, uma quartafeira; Dia do Zelador e Dia Mundial do
Enfermo; Santo do Dia: São Constantino;
Anjo do dia: DAMABIAH, da hierarquia
angelical dos ANJOS. São os responsáveis
pelos milagres que Deus deseja que sejam
feitos aos homens. É o transmissor de Boas
Novas e um promotor de mudanças; Fase
da Lua, Cheia; Clima: Possibilidade de
chuvas (90%) com 5mm; Temperatura,
com mínima variando entre 21 e 24ºC, e a
máxima, entre 33 e 37ºC.
INDICAÇÃO LEGISLATIVO
Por unanimidade os vereadores aprovaram
a utilização da escavadeira hidráulica do
município, para a construção de tanques
para peixes no Assentamento Limoeiro. O
vereador Valter Zacarkim, autor da
indicação justifica que no assentamento as
propriedades tem forte aptidão para a
criação de peixes. A escavadeira foi
adquirida a partir de iniciativa do
Legislativo em parceria com parlamentares
visando o atendimento da demanda de
pequenos produtores, fazendo cisternas,
represas e tanques para criação de peixes,
trazendo mais renda e melhorando a
qualidade de vida destes produtores.
FIES
Todos os candidatos que se inscreveram no
Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)
e não foram selecionados, constam na lista
de espera em ordem de colocação, e ainda
podem ser convocados. A chamada é válida
apenas para a modalidade Fies. O período
de convocação vai até 31 de março. O
acompanhamento pode ser feito por meio
do sistema do Fies. A plataforma é utilizada
para notificar a convocação dos
candidatos. São diversas chamadas ao
longo do período de pouco mais de um
mês.
CANNABIS I
Entrou em vigor ontem a resolução da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) que regulamenta a fabricação,
importação e comercialização de produtos
derivados da cannabis (substância da
maconha) para fins medicinais. O produto
estará disponível somente em farmácias
sem manipulação e em drogarias. Para a
compra, o paciente deverá ter uma receita
fornecida exclusivamente por um médico.
Os produtos devem ter teor de THC de até
0,2%. Acima desse patamar, o uso só
poderá ser prescrito a pacientes terminais
que tenham esgotado outras formas de
tratamento visando a cuidados paliativos.
CANNABIS II
Cannabis é um elemento encontrado nas
plantas de maconha. Os produtos
derivados não serão considerados
medicamentos, mas uma categoria
específica. A resolução da Anvisa abriu
perspectivas de comercialização dessas
substâncias, demandadas para o tratamento
de doenças neurológicas diversas, da dor
crônica ao parkinson. A liberação leva em
consideração informações sobre o
emprego desses elementos em tratamentos
em outros países, como Alemanha, Estados
Unidos, Canadá e Israel. As empresas
autorizadas a produzir não poderão, no
entanto, cultivar a maconha no Brasil. Elas
terão que importar o substrato da cannabis
e, neste caso, estão proibidas de trazer ao
país a planta ou parte dela, estando restritas
somente ao substrato semielaborado.

engessar o rendimento da poupança e
como base de arrocho ao salário do
trabalhador assalariado.
Fora isso, é falácia e a alta do
dólar, a real inflação, desmascaram a
farsa da tal Selic. Falar em inflação,
temos o IGP, o IPCA e similares que
jamais retratam os reais índices de
preços, bastando confrontar os
preços dos Peg-Pags do reino
tupiniquim.
Reais e genéricos, os preços
são reajustados todas as semanas.
Raras quedas, são apenas adequações
sazonais com reduções zero.
E o governo que cobra tudo,

bandeiradas na energia elétrica,
pedágios nas rodovias, dolarizações
normais e virtuais, escamoteia a
realidade dos fatos.
No fim das contas, quem paga
a fatura é o povo, nós, o Seu Zé, a
Dona Maria, truco! Pois é, nesse país
que o ano novo começou na semana
passada, depois do carnaval, não se
iludam. Em outubro, tem eleições
básicas municipais, de prefeito e
vereadores e com certeza, o povo vai
votar errado outra vez, infelizmente.
Oxalá, estejamos enganados,
mas a lógica aponta sempre para esta
triste realidade. Bom Dia!

O vírus do mundo moderno
Entre 1343 e 1353 a peste negra,
transmitida pelo rato, dizimou entre 75 e
200 milhões de pessoas na Europa e na
Ásia. Na década a década de 1920, a
gripe espanhola também chamada de
Gripe de 1918, atingiu 5% da população
mundial, de 50 a 100 milhões de pessoas,
incluindo o Brasil.
Citei apenas duas pandemias.
Mas o mundo, de tempos em tempos,
enfrenta pandemias como a atual do
corona vírus.
Vamos nos deter neste atual. O
vírus vem da China. Mas as
controvérsias começam aparecer. Sem
muito esforço mental dá pra imaginar
que se trata de uma pandemia política.
É bem verdade que hoje, ao contrário das
anteriores, tudo se espalha muito
depressa.
Milhares de voos diários de
aviões interligam o mundo um monte de
vezes.
Só aeroporto de Pequim,
inaugurado em 2019, tem capacidade
para receber 72 milhões de
passageiros/ano. Imagine-se a

capacidade de transmissão de uma
doença originária na China.
É capaz de cobrir o mundo todo
em menos de uma semana. Os vôos
alcançam 120 destinos diferentes
diariamente.
Muito bem. Hoje existe uma rivalidade
comercial, econômica e tecnológica
monstruosa entre os EUA e a China. Isso
é o pano de fundo do vírus corona. A
rivalidade mais forte está no campo
digital onde a China começa a
ultrapassar os EUA. Como essa será a
área do futuro, quem dominar os bytes
dominará o mundo futuro.
Na semana passada entrevistei o
economista cuiabano, professor Vivaldo
Lopes a respeito. Ele lembrou que são
muitas as Chinas. Uma sofisticadíssima
e a outra rural quase primitiva. O mundo
compra e vende pra primeira. Mas a
segunda coexiste e sobre ela paira a
informação de ter gerado o corona vírus.
De outro lado, o sistema
internacional de espionagem e
inteligência é extremamente assustador.

EXPEDIENTE

Especialmente a dos EUA. Logo, por
detrás da corona vírus existe um imenso
serviço de informações e
contrainformações navegando com
bandeira sanitária, levando junto
questões comerciais, econômicas e
tecnológicas. Na realidade existe mais
mídia do que vírus.
Os efeitos econômicos no mundo
se medem pelo reduzido fluxo de
passageiros, nas exportações e nas
importações, nas vendas e compras, nas
bolsas de valores, nos preços do petróleo
e daqui a pouco em restrições
complexíssimas.
Queiramos ou não, estamos
vivendo as paranoias do mundo do
século 21. Acabou a globalização, mas
nasceu um novo modelo mundial de
interdependências inimaginável no
tempo das distantes gripe espanhola e a
da peste negra. Pior: vai durar o tempo
político. Esse é realmente novo!
___***Onofre Ribeiro é jornalista em
Mato Grosso
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ADSUMUS

Atualmente, subordinada a Capitania Fluvial de Mato Grosso, a Agência Fluvial de Cáceres, tem sob sua responsabilidade a jurisdição de 35 municípios

Agência Fluvial de Cáceres festeja 101
anos com relevantes serviços prestados
Da Redação

Foto: Arquivo

H

á
1 0 1
a n o s
desempenhando o papel
de zelar pela segurança
da navegação nos rios e lagos na
fronteira oeste de Mato Grosso, a
Agência Fluvial de Cáceres
comemora amanhã,12, mais um
aniversário.
Criada pelo Decreto nº
13.495, de 12 de março de 1919,
com a denominação de “Agência
da Capitania dos Portos dos
Estados de Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul em Cáceres”.
Passou a denominar-se Agência
Fluvial de Cáceres, de acordo com
a Portaria Ministerial nº 276, de 19
de setembro de 1997.
Atualmente, subordinada a
Capitania Fluvial de Mato Grosso,
a Agência Fluvial de Cáceres, tem
sob sua responsabilidade a
jurisdição de 35 municípios, com
capacidade operacional para o
atendimento à intensa navegação
amadora atuando na malha fluvial
da região, tendo como nobre
missão de zelar pela Segurança da

condições de segurança das
embarcações, bem como a
habilitação dos tripulantes;
despachos de embarcações; além
disso, fomenta o Ensino
Profissional Marítimo, formando
mais de 200 profissionais
anualmente e incluindo no
mercado de trabalho em Cáceres e
região.
Para o capitão tenente
Estanislau Geraldo de Carvalho,
comandante da Agência Fluvial de
Cáceres, todo o êxito alcançado ao
longo desses anos, não seria
possível, se não fosse a presença de
uma tripulação aguerrida, coesa,
compromissada por militares
preparados para as suas atividades
e preocupados em bem atender a
Comandante Estanislau e Almirante Arentz

Navegação, Salvaguarda da Vida
Humana e conscientização para
evitar poluição ambiental por parte
das embarcações.
Em seus 101 anos de
existência, a Agência Fluvial de
Cáceres sempre esteve presente

nos grandes acontecimentos da
cidade, a exemplo o Festival
Internacional de Pesca.
Dentre os diversos
serviços prestados, são realizadas
frequentemente Inspeções Navais
configuradas em verificar as

POLÍTICA DE PREVENÇÃO

Com o tema Qualidade de Vida,
Grupo Juba realiza SIPAT 2020
Assessoria

C

om objetivos bem
específicos voltados a
prevenção constante dos
seus colaboradores, o Grupo Juba
realizou em todas as suas lojas, a
tradicional Semana Interna de
Prevenção de Acidentes de
Trabalho, SIPAT 2020. Com uma
ampla programação de atividades
motivacionais e orientações sobre
saúde e segurança no trabalho, a
SIPAT teve como tema escolhido
para este ano, Qualidade de vida!
Eu cuido, e me deixo cuidar.
Segundo a psicóloga Kátia
Deise Moreira, responsável pelos
recursos humanos do Grupo Juba,
explica que através de reuniões,
palestras, e atividades
motivacionais, o grupo conseguiu
desenvolver a consciência e
orientar o colaborador sobre a
importância da prevenção de
acidentes de trabalho e doenças
ocupacionais. “Com a SIPAT

criamos uma atitude de vigilância
nos nossos funcionários. São
informações que permitem
conhecer e solicitar as correções
necessárias nos equipamentos de
trabalho e criar hábitos saudáveis a
fim de tornar o ambiente laboral
mais seguro”, observa Kátia. E
emenda: O que este tema tem a ver
com a SIPAT? “No ano de 2020
focamos em prevenção de saúde
mental e também da qualidade de
vida, onde está indiretamente a
ligada prevenção e a diversas
situações onde pode envolver em
acidentes de trabalho. Somos seres
globais e não conseguimos deixar
de transparecer dentro do nosso
trabalho possíveis problemas que
enfrentamos lá fora”, observa a
psicóloga. Ela avalia que a
desatenção é uma das principais
causas de acidentes de trabalho, e,
esta falta de atenção está
relacionada ao estresse psicológico.
Foto: Assessoria

“Portanto, a proposta da SIPAT foi
parar tudo, agir com calma,
respirar, desacelerar e refletir sobre
a saúde física e mental, nossos atos,
qualidade de vida e motivações que
nos movem”, explicou Kátia Deise.
O evento que aconteceu no
último final de semana teve como
palestrantes A Psicóloga Juliane
Nunes que abordou o tema Saúde
Mental. Já a palestra sobre
Qualidade de Vida foi proferida por
Daniele Cristine e Helton Ourives
COACH em comportamento.
Dinâmicas, gincanas e sorteio de
brindes movimentaram os
colaboradores do Grupo Juba.
Para o Diretor Administrativo do
Grupo Juba, Mirko Ribeiro, é
indispensável que os
colaboradores tenham a noção
sobre a importância da prevenção
como medida positiva para uma
vida feliz e mais saudável. “A
saúde mental e social é
indispensável para uma melhor
qualidade de vida”, finaliza Mirko.

população.
De acordo com ele hoje a
agência conta com 21 militares
com alto nível de profissionalismo
e comprometimento, o que torna
um ambiente de trabalho
agradável.
O Comandante ainda
destacou que este ano não será
realizado nenhuma solenidade
aberta a população em
comemoração ao aniversário,
como em anos anteriores, porque
a Agência está em reforma para
construção de novas salas de aula
visando a instalação de
simuladores de radar e de rádio,
que contribuirá para uma melhor
formação nos cursos oferecidos
pela agência.

LEGISLATIVO

Em requerimento, vereador Jerônimo
cobra Autarquia sobre falta de água
Redação c/ Assessoria

O

requerimento, de autoria
do vereador Jerônimo
Gonçalves, foi
acrescentado e aprovado na sessão
ordinária de segunda-feira, 9. Por
meio da propositura, o parlamentar
quer saber da Autarquia Águas do
Pantanal por qual motivo o
abastecimento na região está
sofrendo as interrupções e o que
precisa ser feito para que não volte
a acontecer.
No requerimento ele
solicita informações das obras que
estão sendo realizadas na cidade e
que podem gerar a falta de

abastecimento como também
solicita valores e prazo para
entrega dessas obras.
De acordo com Jerônimo,
a proposição se justifica a partir do
recebimento de questionamentos
feitos por populares, que buscam
esclarecimentos para a interrupção
do fornecimento de água e ajuda na
Casa de Leis.
Os requerimentos são
solicitações de documentos,
esclarecimentos e informações
oficiais feitas pelos vereadores às
autoridades competentes na
matéria.
Foto: Assessoria

Vereador Jerônimo apresentando seu requerimento

Evento foi realizado com colaboradores de todas as lojas
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Em Cáceres são quatro promotorias de Justiça na área Cível, três na Criminal, além do Gaeco

Novo prédio do Ministério Público é inaugurado
em Cáceres, espaço abrigará também o Gaeco
Assessoria

Foto: Assessoria

“

Este prédio é para receber os
cidadãos, dar acesso à justiça à
população cacerense. O
Ministério Público atuante é aquele
que está sempre de portas abertas”.
Com essas palavras o procuradorgeral de Justiça, José Antônio
Borges Pereira inaugurou nesta
segunda-feira (9) o anexo da sede
das Promotorias do município de
Cáceres, obra que dará melhores
condições de trabalho aos
promotores, servidores e,
principalmente, poderá atender com
mais conforto e celeridade a
população de Cáceres e região.
Além de abrigar novos
gabinetes e a área administrativa, o
novo prédio também receberá o
Núcleo Regional do Grupo Especial
de Combate ao Crime Organizado
(Gaeco), que atua na região Oeste do
estado.
A sede antiga das
Promotorias no município,
inaugurada em 1993 - portanto há 27
anos -, já não comportava mais o
crescimento das Promotorias e, no
segundo semestre deste ano passará
por uma ampla reforma e
modernização, que incluirá a
construção de um anfiteatro com
capacidade para receber 80 pessoas.
Esse espaço atenderá não só as
demandas das Promotorias, como
representará mais um espaço para
entidades da sociedade civil local
organizarem encontros, reuniões e
outros eventos.
Em seu discurso, o
procurador-geral voltou a destacar a
importância da atuação do

ainda salas para estagiários, para a
parte administrativa e abrigará
provisoriamente o Grupo de Atuação
Especial Contra o Crime Organizado
(Gaeco) da região. Esta será a
primeira etapa do processo de
reformulação de toda a
infraestrutura da comarca. Haverá
também uma segunda fase, para
reforma e ampliação do bloco
principal. O projeto completo prevê
salas para recepção, assistência
social, psicologia, brinquedoteca,
auditório, banheiros e infraestrutura

BELEZA COM ESTILO

Cerimônia reuniu diversas autoridades

Ministério Público no regime
democrático. “A razão de existir da
nossa instituição é fazer a defesa da
sociedade”, afirmou José Antônio
Borges Pereira. O promotor de
Justiça Rinaldo Segundo, que falou
em nome dos demais membros
lotados em Cáceres, afirmou que “os
investimentos realizados na obra, a
funcionalidade do prédio retratam o
carinho do Ministério Público com
Cáceres e o seu povo”.
Acrescentou ainda que, pela
qualidade do novo prédio, “ele
abrigará várias gerações de
promotores e servidores, atuando em
defesa das mulheres, das crianças,
combatendo a criminalidade, será,
enfim, especialmente útil aos
trabalhadores da Princesinha do
Pantanal”, referindo-se ao apelido
carinhoso da cidade.
Participaram da solenidade
de inauguração do Anexo I das
Promotorias de Justiça prefeito de
Cáceres, Francis Maris,

adequada para atender ao Gaeco.
Em Cáceres são quatro promotorias
de Justiça na área Cível, três na
Criminal, além do Gaeco. A
coordenação das Promotorias de
Justiça está a cargo da promotora
Enaile Laura Nunes da Silva.
Também atuam na comarca os
promotores de Justiça Augusto
Lopes dos Santos, Rinaldo Ribeiro
de Almeida Segundo, José Vicente
Gonçalves de Souza, Liane Amélia
Chaves, Eulália Natália Silva Melo
e Paulo Alexandre Alba Colucci.

representantes do Poder Judiciário,
da Ordem dos Advogados do Brasil
– seção de Cáceres, da Polícia
Militar e da Polícia Rodoviária
Federal.
Também estavam presentes
a subprocuradora Administrativa do
MP, procuradora Eunice Helena
Rodrigues de Barros, o corregedorgeral do MP, procurador Hélio
Fredolino Faust, o procurador de
Justiça Edmilson da Costa Pereira, o
secretário-geral do MP, promotor
Milton Mattos, a promotora Auxiliar
da PGJ, Hellen Uliam Kuriki,
promotores de Justiça de municípios
que integram o Polo de Cáceres e
servidores do MP.
MAIS ESPAÇO E CONFORTO:
O Anexo I, bloco das Promotorias de
Justiça de Cáceres inaugurado nesta
segunda-feira possui 880,57 metros
quadrados, com oito gabinetes,
sendo cada um composto por sala do
promotor de Justiça, sala dos
assessores e lavabo. O bloco possui

Qualificação reúne em Cáceres
os melhores barbeiros da região
Assessoria

A

primeira edição HF
EXCLUSIVE BARBER'S
supera expectativas de público e
satisfação. Evento grandioso que contou
com a presença de vários profissionais
de toda a região.
A HF EXCLUSIVE
BARBER'S vem desenvolvendo um
trabalho voltado para a qualificação com
especialistas em técnicas de corte,
barba, redes sociais, marketing e estilo.
Definida assim a 1° edição do HF
EXCLUSIVE BARBER'S , que
aconteceu no Village Hotel, em CáceresMT.
O evento foi uma oportunidade
para os barbeiros de Cáceres e região à
adquirir mais conhecimento
profissional, sendo que o evento foi
totalmente dedicado a eles, com
conteúdo riquíssimos para uma carreira
de sucesso.
Organizado pelo empresário e
Barbeiro Heberth Figueiredo, pela

Maquiadora Tatiani Nascimento e pelo
M e s t r e B i s p o B a r b e r, o H F
EXCLUSIVE BARBER'S abordou os
assuntos relacionados com o estilo do
homem moderno, com especialistas em
técnicas de corte, barba, redes sociais e
marketing. Além disso, trouxe também
novos produtos e tendências do mercado
foram abordados. O workshop foi
ministrado pelo profissional Bruno
Lima, que não conteve a satisfação em
participar desse evento de grande
sucesso.
"É uma satisfação muito
grande poder voltar aqui em Cáceres é a
segunda vez que eu estou aqui presente e
poder estar vivendo esse dia aqui no
evento muito grandioso e idealizado
pelo Heberth, sua esposa Tatiani e pelo
Bispo, realmente estão de parabéns, o
evento foi além do que esperado.
Foi muito gratificante pode
passar um pouco do meu conhecimento
a cada um dos presentes”, finalizou.

LOA E LDO

Foto: Assessoria

Orçamento Participativo começa a ser discutido em
audiência pública nos Bairros e Distrito de Cáceres
Assessoria

A

prefeitura de Cáceres
através da Secretaria
Municipal de Planejamento
promove durante o mês de março e

abril audiência pública sobre a LOA
e LDO juntamente com a sociedade
e órgãos municipais.
De acordo com o Secretário
Foto: Ronivon Barros

Gustavo Calábria a participação da
população é de suma importância
para as tomadas de decisões para o
município, e assim juntos poderá
participar de como serão os projetos
para o ano seguinte/2021, dando
prioridade aos investimentos.
Todo o planejamento de
2021 começa no ano de 2020 seja,
em obras, saúde, educação,
pavimentação, agricultura e toda a
infraestrutura do município que está
dentro deste orçamento, e com a
manifestação da sociedade fazendo
suas reivindicações para o ano
seguinte.
É neste momento que a
comunidade tem que participar,
mostrar as necessidades do seu
bairro e assim melhor a aplicação
dos recursos públicos.

Evento abordou o estilo do homem moderno

Audiências acontecem nos meses de março e abril

Cáceres-MT, quarta-feira 11 de março de 2020
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OPERAÇÃO HÓRUS/VIGIA

Patrulhamento ostensivo tira de circulação mais 66kg de entorpecentes

Forças de Segurança prende suspeito que
transportava 66 kg de drogas em caminhão
Da Redação
Foto: Gefron

droga e o caminhão apreendido
à Delegacia Especial de
Fronteira (Defron), em
Cáceres para os procedimentos
complementares e deve

responder por tráfico de
drogas.
Não foi informado o
destino da droga.

SAÚDE

Casos suspeitos de coronavírus em
Glória d'Oeste foram descartados

Assessoria

A

Caminhão e droga apreendida

M

otorista é preso em
flagrante por tráfico
de drogas na MT
388. O fato aconteceu por volta
das 17h, de segunda-feira,9,
quando Policiais do Grupo
Especial de Segurança na
Fronteira - Gefron

interceptaram o caminhão
Mercedez Benz/608D que
trafegava em uma estrada no
município de Vila Bela da
Santíssima Trindade.
Durante a abordagem e
revista no interior do veículo
foi encontrado dois sacos com

63 tabletes de substância
análoga a pasta base de cocaína
e 3 tabletes de cloridrato de
cocaína, totalizando 66,900 kg
de entorpecentes.
Foi dada ordem de
prisão ao suspeito que foi
conduzido juntamente com a

Secretaria de Estado
de Saúde (SES-MT),
por meio do Centro de
Operações de Emergência em
Saúde de Mato Grosso (COEMT), registrou o descarte de
cinco suspeitas de coronavírus
no Estado. Os casos
descartados nesta segundafeira (09) passaram pela
avaliação do laboratório
nacional de referência e são
dos municípios de Cuiabá (2),
Glória D'Oeste (2) e Sorriso
(1). Atualmente, a SES
considera dois casos suspeitos
do novo vírus em Mato Grosso.
De acordo com Nota
Informativa, as suspeitas do
Covid-19 em Mato Grosso
estão em Alto Taquari (1) e
Cuiabá (1).
O documento também
esclarece que todos os casos
suspeitos são monitorados
diariamente, apresentam
situações estáveis e sem
alteração clínica.
Ainda conforme a área
técnica, os dados estão sendo

atualizados gradativamente
pelo sistema nacional de
monitoramento.
No total, 11 casos já
foram acompanhados pelas
equipes de vigilância, contudo,
quatro ocorrências notificadas
em Cuiabá (1), Sinop (1),
Diamantino (1) e Nova Mutum
(1) foram excluídas pelo
Ministério da Saúde por não
preencherem a definição
necessária para COVID-19.
Ainda conforme a área
técnica, os dados estão sendo
atualizados gradativamente
pelo sistema nacional de
monitoramento.
Recomendações - Os sites da
SES e do Ministério da Saúde
dispõem de informações
oficiais acerca do novo
coronavírus.
A orientação é de que
não sejam divulgadas
informações inverídicas, pois
as notícias falsas causam
pânico e atrapalham a
condução dos trabalhos pelos
serviços de saúde.
Foto: Divulgação

SES monitora casos e descarta cinco suspeitas em MT
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********************************

Aplausos aos acadêmicos e
professores da FAPAN que em mais
u m p ro j e t o s o c i a l l e v a r a m
atendimento de odontologia,
biomedicina, enfermagem,
fisioterapia, nutrição e psicologia aos
aposentados do Instituto Municipal
de Previdência Social da Previ
Cáceres durante o 3º Encontro de
Aposentados e Pensionistas. Ações
que fazem a diferença e comprovam a
re s p o n s a b i l i d a d e s o c i a l d a
instituição. Parabéns a todos os
envolvidos.

By Rosane Michels

************
Ti m t i m a Z e l i
Carvalho que festejou
ao lado dos amigos e
familiares mais um
ano de vida. Que esse
novo ano seja
recheado de coisas
boas e sonhos
realizados

************
**********

HORÓSCOPO

*********************

**********

Mercúrio deixa o
movimento retrógrado e
começa o direto, nos últimos
graus de Aquário, marcando
o início de um período de
movimento na vida social e
novas amizades. Os mal entendidos com
amigos e com trabalhos em equipe ficam
para trás. O período é ótimo para fazer
novos contatos comerciais.

Mercúrio, seu regente, deixa o
movimento retrógrado e
começa o direto nos últimos
graus de Aquário marcando o
início de dias movimentados e
novos projetos, especialmente
de trabalho. Se estiver buscando uma nova
colocação no mercado, pode receber boas
notícias nos próximos dias. Período ótimo
para cuidar da saúde global.

Mercúrio deixa o movimento
retrógrado e começa o direto,
nos últimos graus de Aquário,
marcando o início de um
período de boas novidades e
boa comunicação,
especialmente no trabalho. O
período é ótimo para apresentação de
projetos, palestras e para buscar novos
projetos ou emprego. Você estará mais aberto
e comunicativo.

Mercúrio deixa o movimento
retrógrado e começa o direto
nos últimos graus de Aquário
marcando o início de um
período de maior
envolvimento com a vida
doméstica e familiar. O período pode estar
relacionado com a compra ou venda de um
imóvel ou mesmo com um evento em sua
casa, para amigos e parentes queridos.

Mercúrio, seu regente, deixa o
movimento retrógrado e
começa o direto nos últimos
graus de Aquário marcando o
início de um período de
movimento em projetos
pessoais ou profissionais, que envolvam
publicações e viagens. É um período ótimo
para contatar pessoas e empresas estrangeiras
e/ou multinacionais.

Mercúrio deixa o movimento
retrógrado e começa o direto
nos últimos graus de Aquário
marcando o início de um
período de movimento na
vida social, boa comunicação
e intensa atividade intelectual e mental. O
período pode estar relacionado com a
negociação de um novo projeto ou contrato
de trabalho.

Mercúrio deixa o movimento
retrógrado e começa o direto,
nos últimos graus de Aquário
marcando o início de um
período em que você pode
estar mais interiorizado,
observando mais que falando. O período
pode estar relacionado com a necessidade de
criar uma nova estratégia para aumentar seus
lucros e rendimentos.

Mercúrio deixa o movimento
retrógrado e começa o direto
nos últimos graus de Aquário,
marcando o início de um
período de bons acordos e
negociações, relacionadas ao
aumento de seus lucros e rendimentos. O
período é ótimo para envolver-se em novos
investimentos e incrementar os que já estão
em andamento.

Mercúrio deixa o movimento
retrógrado e começa o direto
nos últimos graus de Aquário
marcando o início de um
período de intensa e agradável
atividade social e aproximação
de novos amigos. Você estará mais alegre,
aberto, simpático e comunicativo. O período
pode estar relacionado com a chegada de
novos negócios e parcerias.

Mercúrio deixa o
movimento retrógrado e
começa o direto nos últimos
graus de seu signo marcando
o início de um período em
que as confusões e mal
entendidos vão ficando para trás. O
período é ótimo para as atividades
intelectuais e mentais, para fazer acordos e
negociações.

Mercúrio, seu regente, deixa
o movimento retrógrado e
começa o direto nos últimos
graus de Aquário marcando o
início de dias movimentados
e novos projetos,
especialmente de trabalho. Se estiver
buscando uma nova colocação no mercado,
pode receber boas notícias nos próximos
dias. Período ótimo para cuidar da saúde
global.

Mercúrio deixa o movimento
retrógrado e começa o direto
nos últimos graus de Aquário
marcando o início de um
período ainda de
interiorização, mas de menos
confusões mentais e emocionais. O período
pode estar relacionado com o planejamento
de um novo projeto que dá novos passos à
frente.

Um ano repleto de
paz, amor e saúde a
Piná de Paula, que
ontem comemorou
mais uma primavera.
Que você possa
guardar deste
aniversário as
melhores lembranças
e que neste novo ano
tudo contribua para
sua felicidade.
Abraços e felicidades!

*************
Destaque as forças de
segurança de Cáceres
que em alusão ao Dia
Internacional da
Mulher participaram
de ação de doação de
sangue no banco do
HR, um ato de amor e
solidariedade, digno de
r e g i s t r o .
Investigadores,
escrivãs e delegados
uniram esforços para
reforçar o estoque do
banco de sangue.
Brilhante projeto que
salva vidas. Nosso
re c o n h e c i m e n t o e
aplausos.
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FANTASMA DO REBAIXAMENTO

A partida é a mais importante da última rodada da primeira fase, já que definirá o rebaixado

Mixto pede arbitragem isenta para
jogo decisivo contra o Luverdense
O

Só Notícias

Foto: Assessoria

Walter Fernandes, presidente do Mixto

ESTADUAL

Sinop contrata três reforços para
segunda fase do mato-grossense
Luan Cordeiro/SN

O

Sinop Futebol Clube
está se reforçando para
a segunda fase do
estadual e brigar pelo título. O
experiente zagueiro Bruno
Leal, de 28 anos, é um dos
reforços.
Com rodagem pelo

futebol carioca, vem por
empréstimo. Já passou pelo
Friburguense (RJ), Linhares
(ES) e Olímpia (SP).
Outro que chega é o
lateral esquerdo Ayrton
Ferreira, de 28 anos, que jogou
no Estrela do Norte (ES), onde
Foto: Arquivo/SN

Sinop se prepara com reforça para 2ª fase do estadual

este ano disputou quatro
partidas. Também atuou na
Desportiva Ferroviária (ES),
Anapolina (GO), Vitória (ES),
Rio Branco (ES), dentre outros
times. No setor ofensivo, que
tem funcionado muito bem no
time do Sinop, a novidade fica
por conta do jovem Léo
Carioca, de 22 anos, que vem
do São Bernardo (SP).
Em contrapartida, a
diretoria do Galo do Norte
reincidiu com três atletas.
Conforme o presidente
Agnaldo Turra, deixam o clube
atacante Daniel Venâncio, 31
anos, e o lateral Carlos Felipe.
Alex Moura também não faz
mais parte do grupo.
O Sinop está na quarta
colocação com 14 pontos e na
última rodada da primeira fase
enfrenta o Operário. Se vencer
pode ficar em 3º.

presidente do Mixto
Wa l t e r F e r n a n d e s
alertou a Federação
Mato-grossenses de Futebol
(FMF) para a escalação do trio,
que vai comandar o jogo
decisivo contra o Luverdense,
em Lucas do Rio Verde, no
próximo domingo, às 15h.
A partida é a mais
importante da última rodada da
primeira fase, já que definirá o
rebaixado e o último
classificado para as quartas de
final. Por ter dois pontos a
mais, Alvinegro jogará pelo
empate para se classificar e
consequentemente se manter
na elite do futebol estadual. Já
o Alviverde precisa vencer de
qualquer maneira para não caiu
para segunda divisão do
Estadual.
“Temos tido muitos
problemas com a arbitragem
no Campeonato. Contra o
Mixto foram erros recorrentes
diante do Dom Bosco,
Araguaia, Cuiabá e contra o

Poconé o árbitro expulsou o
Anderson Pedra no fim do jogo
em uma falta normal de jogo.
Esperamos que a comissão de
arbitragem da FMF tenha
consciência na escalação do
trio.
Não podemos aceitar
árbitros, assistentes e
delegados da região Norte para
este confronto”, dispara o
presidente.
O mais recente erro do
trio de arbitragem da FMF, foi
no jogo entre os líderes da
tabela Cuiabá e União, no
último domingo, na Arena
Pantanal. O jogo terminou
empatado em 1 a 1. No
entanto, o gol da equipe de
Rondonópolis saiu após lance
complicado e com indecisão
do assistente.
O arbitro Danilo Alves
de Campos errou e confirmou
o gol para o atacante
Cabralzinho mesmo a bola
não passando pelo goleiro
Matheus Nogueira.

